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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Europa i świat stoją w obliczu coraz liczniejszych klęsk i katastrof, które pociągają za sobą 

ogromne koszty ludzkie i materialne. Częstotliwość i skala klęsk wywołanych zjawiskami 

pogodowymi, w szczególności powodzi i pożarów, rośnie również z powodu zmiany klimatu. 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności1 ma w zamierzeniu wspierać, uzupełniać i ułatwiać 

koordynację działań państw członkowskich z myślą o sprawniejszym zapobieganiu klęskom 

i katastrofom oraz gotowości i reagowaniu na nie. Mechanizm można uruchomić 

w odpowiedzi na klęski i katastrofy występujące zarówno na terenie Unii, jak i poza jej 

granicami (te ostatnie stanowią ponad połowę przypadków uruchomienia mechanizmu). 

W przypadku klęsk i katastrof poza Unią mechanizm jest często uruchamiany równolegle do 

pomocy humanitarnej dostarczanej przez UE. 

Wniosek Komisji2 zmieniający decyzję w sprawie mechanizmu i rozpatrywany obecnie przez 

Parlament Europejski i Radę ma na celu: 1) wzmacnianie zdolności UE i państw 

członkowskich do reagowania na klęski i katastrofy przez utworzenie specjalnej rezerwy 

środków na szczeblu UE (rescEU), o wykorzystaniu których będzie decydowała Komisja, 

oraz przez dążenie do zwiększenia skuteczności wkładu państw członkowskich do 

europejskiej puli ochrony ludności; 2) zwrócenie większej uwagi na działania zapobiegawcze 

i wzmocnienie spójności z innymi obszarami polityki unijnej; i 3) promowanie 

uproszczonych i efektywnych procedur administracyjnych w działaniach prowadzonych 

w ramach mechanizmu. 

W niniejszej opinii komisji DEVE dla komisji ENVI sprawozdawczyni popiera wzmocnienie 

zdolności UE i państw członkowskich w zakresie reagowania na klęski i katastrofy, 

podkreślając jednocześnie, że należy w pełni przestrzegać zasady pomocniczości. W tym 

duchu sprawozdawczyni proponuje szereg zmian do wniosku Komisji i obowiązującej decyzji 

w oparciu m.in. o wyniki ostatnich ocen3.  

Najważniejsze zmiany mają na celu: 

 wzmocnienie wymiaru mechanizmu dotyczącego współpracy międzynarodowej, 

w tym poprzez rozszerzenie zakresu możliwości szkoleniowych i wymiany wiedzy. 

Podejście to powinno również wspierać realizację zobowiązań w zakresie 

zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi (w szczególności ram 

z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030). 

 podkreślenie potrzeby jasnej definicji zakresu działań mechanizmu w spowodowanych 

przez człowieka lub złożonych sytuacjach kryzysowych zgodnie z Konsensusem 

europejskim w sprawie pomocy humanitarnej. Należy pamiętać, że te działania – jak 

                                                 
1 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności. 
2 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE 

w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (2017/0309(COD)). 
3 Ocena śródokresowa funkcjonowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, 2014-2016 (sprawozdanie 

końcowe), sierpień 2017 r. 

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny śródokresowej funkcjonowania 

Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w latach 2014–2016 (SWD(2017) 287 final). 

Sprawozdanie specjalne nr 33/2017 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Unijny Mechanizm 

Ochrony Ludności: koordynacja reagowania na klęski żywiołowe poza terytorium UE była zasadniczo 

skuteczna”. 
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i instrumenty ich finansowania – powinny zachować całkowicie odrębny charakter, 

nawet gdy dąży się do synergii i komplementarności instrumentów. 

 dopilnowanie, aby zdolności na szczeblu unijnym (rescEU) uzupełniały, a nie 

zastępowały rozwoju zdolności w zakresie ochrony ludności na szczeblu krajowym, 

dzięki utrzymaniu współfinansowania kosztów transportu w przypadku zasobów 

nienależących do europejskiej puli ochrony ludności. 

POPRAWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 

pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Konieczne jest ustanowienie unijnej 

sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności, 

opartej na istniejących strukturach, w celu 

zwiększenia wydajności i skuteczności 

szkoleń i ćwiczeń oraz wzmocnienia 

współpracy między organami i służbami 

państw członkowskich zajmujących się 

ochroną ludności. 

(9) Konieczne jest ustanowienie unijnej 

sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności, 

opartej na istniejących strukturach, w celu 

zwiększenia wydajności i skuteczności 

szkoleń i ćwiczeń oraz wzmocnienia 

współpracy między organami i służbami 

państw członkowskich zajmujących się 

ochroną ludności. Sieć ta powinna 

wspierać i zacieśniać relacje z 

organizacjami międzynarodowymi i 

państwami trzecimi w celu wzmocnienia 

współpracy w zakresie zmniejszania 

ryzyka związanego z klęskami 

żywiołowymi oraz przyczyniać się do 

realizacji zobowiązań wynikających z ram 

z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka 

klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 12 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Aby maksymalnie wykorzystać 

istniejące instrumenty finansowania 

i zapewnić państwom członkowskim 

wsparcie przy udzielaniu pomocy, 

zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof 

poza obszarem Unii, w przypadkach, gdy 

finansowanie przyznawane jest na 

podstawie art. 21, 22 i 23 decyzji 

nr 1313/2013/UE, należy przewidzieć 

odstępstwo od art. 129 ust. 1 

rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 966/201214. 

(12) Aby maksymalnie wykorzystać 

istniejące instrumenty finansowania 

i zapewnić państwom członkowskim 

wsparcie przy udzielaniu pomocy, 

zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof 

poza obszarem Unii, w przypadkach, gdy 

finansowanie przyznawane jest na 

podstawie art. 21, 22 i 23 decyzji 

nr 1313/2013/UE, należy przewidzieć 

odstępstwo od art. 129 ust. 1 

rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 966/201214. 

Niezależnie od tego odstępstwa 

finansowanie działań służących ochronie 

ludności, a zwłaszcza pomocy 

humanitarnej, w ramach jakichkolwiek 

unijnych struktur finansowania, jakie 

powstaną w przyszłości, powinno zostać 

wyraźnie oddzielone i powinno być w 

pełni zgodne z różnymi celami i 

wymogami prawnymi tych struktur.  

__________________ __________________ 

14 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 

z 26.10.2012, s. 1). 

14 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 

z 26.10.2012, s. 1). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Ważne jest zagwarantowanie, że 

państwa członkowskie podejmują wszelkie 

niezbędne działania w celu skutecznego 

zapobiegania klęskom żywiołowym 

i katastrofom spowodowanym przez 

(13) Ważne jest zagwarantowanie, że 

państwa członkowskie podejmują wszelkie 

niezbędne działania w celu skutecznego 

zapobiegania klęskom żywiołowym 

i katastrofom spowodowanym przez 
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człowieka i ograniczania ich skutków. 

Przepisy powinny wzmacniać powiązania 

między działaniami z zakresu zapobiegania 

klęskom i katastrofom, gotowości na nie 

oraz reagowania w ramach unijnego 

mechanizmu. Należy także zapewnić 

spójność z innym istotnym 

ustawodawstwem Unii w zakresie 

zapobiegania i zarządzania ryzykiem 

związanym z klęskami żywiołowymi, 

w tym także dla transgranicznych działań 

zapobiegawczych oraz reagowania na 

zagrożenia takie, jak poważne 

transgraniczne zagrożenia dla zdrowia 

publicznego15. Podobnie należy zapewnić 

spójność z międzynarodowymi 

zobowiązaniami takimi, jak ramy z Sendai 

dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk 

żywiołowych w latach 2015–2030, 

porozumienie paryskie i Agenda na rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju 2030.  

człowieka i ograniczania ich skutków. 

Przepisy powinny wzmacniać powiązania 

między działaniami z zakresu zapobiegania 

klęskom i katastrofom, gotowości na nie 

oraz reagowania w ramach unijnego 

mechanizmu. Należy także zapewnić 

spójność z innym istotnym 

ustawodawstwem Unii w zakresie 

zapobiegania i zarządzania ryzykiem 

związanym z klęskami żywiołowymi, 

w tym także dla transgranicznych działań 

zapobiegawczych oraz reagowania na 

zagrożenia takie, jak poważne 

transgraniczne zagrożenia dla zdrowia 

publicznego15. Ponadto wszystkie 

działania powinny być spójne 
z międzynarodowymi zobowiązaniami, 

takimi jak ramy z Sendai dotyczące 

ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych 

w latach 2015–2030, porozumienie 

paryskie i Agenda na rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju 2030, oraz 

aktywnie przyczyniać się do realizacji tych 

zobowiązań.  

__________________ __________________ 

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 

22 października 2013 r. w sprawie 

poważnych transgranicznych zagrożeń 

zdrowia oraz uchylająca decyzję 

nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, 

s. 1). 

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 

22 października 2013 r. w sprawie 

poważnych transgranicznych zagrożeń 

zdrowia oraz uchylająca decyzję 

nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, 

s. 1). 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy) 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 3a) art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Na wniosek państwa 

członkowskiego, państwa trzeciego lub 

Organizacji Narodów Zjednoczonych lub 

„2. Komisja może również na wniosek 

państwa członkowskiego, państwa 

trzeciego lub Organizacji Narodów 
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jej agencji, Komisja może wysłać na 

miejsce zespół ekspertów celem udzielania 

doradztwa w zakresie środków 

zapobiegawczych. 

Zjednoczonych lub jej agencji, lub też z 

własnej inicjatywy, po podjęciu próby 

uzyskania zgody zainteresowanych stron, 
wysłać na miejsce zespół ekspertów celem 

udzielenia doradztwa w zakresie środków 

zapobiegawczych.” 

Uzasadnienie 

Ta poprawka do obowiązującej decyzji ma na celu umożliwienie Komisji odgrywania bardziej 

aktywnej roli w misjach ekspertów w zakresie środków zapobiegawczych, również 

w państwach trzecich, gdyż może to zwiększyć ich widoczność i dostępność. Jak zauważono 

w ocenie śródokresowej, misje te wraz z innymi narzędziami mogą się przyczynić do 

wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony ludności oraz do poprawy 

spójności z ramami z Sendai. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) gaszenie pożarów lasów z ziemi; 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na podstawie zidentyfikowanego 

ryzyka oraz uwzględniając podejście 

zakładające wystąpienie różnorodnych 

zagrożeń Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów 

delegowanych określających rodzaje 

zdolności reagowania wymagane w danej 

sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 

niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej 

zmiany składu rescEU. Musi być 

4. Na podstawie zidentyfikowanego 

ryzyka oraz uwzględniając podejście 

zakładające wystąpienie różnorodnych 

zagrożeń i doświadczenia państw 

członkowskich w zakresie ochrony 

ludności, a także po konsultacji z 

odpowiednimi regionami narażonymi na 

kryzys, Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów 

delegowanych określających rodzaje 
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zapewniona spójność z innymi politykami 

Unii. 

zdolności reagowania wymagane w danej 

sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 

niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej 

zmiany składu rescEU. Musi być 

zapewniona spójność z innymi politykami 

Unii. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 12 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Zdolności rescEU są udostępniane 

na potrzeby operacji reagowania w ramach 

unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku 

o pomoc za pośrednictwem ERCC. 

Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje 

Komisja, która zachowuje dowództwo 

i kontrolę nad zdolnościami rescEU. 

7. Zdolności rescEU są udostępniane 

na potrzeby operacji reagowania w ramach 

unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku 

o pomoc za pośrednictwem ERCC. 

Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje 

Komisja, która zachowuje prawo do 

decydowania o wykorzystaniu zdolności 
rescEU. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy) 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 9a) art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Na wniosek państwa 

członkowskiego, państwa trzeciego lub 

Organizacji Narodów Zjednoczonych lub 

jej agencji, Komisja może – wysłać na 

miejsce zespół ekspertów – celem 

udzielenia doradztwa w zakresie środków 

służących zapewnianiu gotowości. 

„3. Komisja może również na wniosek 

państwa członkowskiego, państwa 

trzeciego lub Organizacji Narodów 

Zjednoczonych lub jej agencji, lub też z 

własnej inicjatywy, po podjęciu próby 

uzyskania zgody zainteresowanych stron, 

wysłać na miejsce zespół ekspertów celem 

udzielenia doradztwa w zakresie środków 

służących zapewnianiu gotowości.” 
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Uzasadnienie 

Ta poprawka do obowiązującej decyzji ma na celu umożliwienie Komisji odgrywania bardziej 

aktywnej roli w misjach ekspertów w zakresie środków służących zapewnianiu gotowości, 

również w państwach trzecich, gdyż może to zwiększyć ich widoczność i dostępność. Jak 

zauważono w ocenie śródokresowej, misje te wraz z innymi narzędziami mogą się przyczynić 

do wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony ludności oraz do poprawy 

spójności z ramami z Sendai. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy) 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9b) w art. 13 wprowadza się ustęp w 

brzmieniu: 

 „3a. Komisja zwiększa możliwości 

szkoleniowe oraz wymianę wiedzy i 

doświadczeń między unijną siecią wiedzy 

w zakresie ochrony ludności a 

organizacjami międzynarodowymi i 

państwami trzecimi, przyczyniając się w 

ten sposób do realizacji 

międzynarodowych zobowiązań 

dotyczących ograniczenia ryzyka klęsk 

żywiołowych, zwłaszcza tych wynikających 

z ram z Sendai.” 

Uzasadnienie 

Ten dodatkowy ustęp ma na celu promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, w tym 

możliwości rozszerzenia zdolności szkoleniowych na państwa trzecie (jak wspomniano 

w ocenie śródokresowej) z myślą o usprawnieniu przyszłych operacji reagowania i poprawie 

spójności z ramami z Sendai. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy) 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 16 – ustęp 2 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

 11a) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Interwencje objęte zakresem 

niniejszego artykułu mogą być 

przeprowadzane jako autonomiczne 

interwencje pomocowe, albo jako wkład w 

interwencję kierowaną przez organizację 

międzynarodową. Koordynowanie operacji 

przez Unię jest ściśle zintegrowane z 

całościową koordynacją prowadzoną przez 

Biuro Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy 

Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z 

poszanowaniem jego wiodącej roli. 

„2. Interwencje objęte zakresem 

niniejszego artykułu mogą być 

przeprowadzane jako autonomiczne 

interwencje pomocowe, albo jako wkład w 

interwencję kierowaną przez organizację 

międzynarodową. Koordynowanie operacji 

przez Unię jest ściśle zintegrowane z 

całościową koordynacją prowadzoną przez 

Biuro Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy 

Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z 

poszanowaniem jego wiodącej roli. 

W przypadku katastrof spowodowanych 

przez człowieka lub złożonych sytuacji 

kryzysowych Komisja w porozumieniu z 

organizacjami humanitarnymi jasno 

określa zakres interwencji i jej relacje z 

podmiotami zaangażowanymi w szerzej 

zakrojone działania humanitarne, 

zapewniając zgodność z Konsensusem 

europejskim w sprawie pomocy 

humanitarnej oraz poszanowanie zasad 

humanitarnych.” 

Uzasadnienie 

Ocena śródokresowa mechanizmu ochrony ludności wykazała, że w zmieniającym się 

kontekście operacji reagowania niejasna definicja działań na rzecz ochrony ludności 

w ramach interwencji humanitarnych wpływa na zdolność mechanizmu do osiągnięcia jego 

celów. Niniejsza poprawka do obowiązującej decyzji stara się pomóc w jasnym określeniu 

zakresu działań na rzecz ochrony ludności w katastrofach spowodowanych przez człowieka 

i złożonych sytuacjach kryzysowych, w których prowadzone są również działania w ramach 

pomocy humanitarnej. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku środków, które nie 

zostały zgłoszone do europejskiej puli 

ochrony ludności, wysokość unijnego 

wsparcia finansowego na rzecz zasobów 

transportowych nie przekracza 55 % 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 

Aby kwalifikować się do uzyskania tego 

rodzaju finansowania, państwa 

członkowskie sporządzają rejestr 

wszystkich środków ochrony ludności, 

którymi dysponują, by reagować na klęski 

i katastrofy, z wyjątkiem tych zgłoszonych 

do puli europejskiej. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Podejmowane są starania mające na 

celu osiągnięcie synergii 

i komplementarności z innymi 

instrumentami Unii, takimi jak instrumenty 

wspierające politykę spójności, rozwoju 

obszarów wiejskich, badań naukowych, 

zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa. 

W przypadku reagowania na kryzysy 

humanitarne w państwach trzecich 

Komisja zapewnia komplementarność 

i spójność działań finansowanych na mocy 

niniejszej decyzji z działaniami 

finansowanymi na mocy rozporządzenia 

(WE) nr 1257/96.”; 

2. Podejmowane są starania mające na 

celu osiągnięcie synergii 

i komplementarności z innymi 

instrumentami Unii, takimi jak instrumenty 

wspierające politykę spójności, rozwoju 

obszarów wiejskich, badań naukowych, 

zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa. 

W przypadku reagowania na kryzysy 

humanitarne w państwach trzecich 

Komisja zapewnia komplementarność 

i spójność działań finansowanych na mocy 

niniejszej decyzji z działaniami 

finansowanymi na mocy rozporządzenia 

(WE) nr 1257/96, respektując przy tym 

odrębny i niezależny charakter działań i 

ich finansowania oraz dbając o ich 

zgodność z Konsensusem europejskim w 

sprawie pomocy humanitarnej.”; 

Uzasadnienie 

W świetle proponowanej przez Komisję treści art. 26 ust. 1, w którym dopuszcza się 
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finansowanie działań na rzecz ochrony ludności z różnych źródeł, niniejsza poprawka stara 

się zapewnić jasne rozróżnienie między działaniami humanitarnymi i działaniami na rzecz 

ochrony ludności a ich finansowaniem. 
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